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2º CONCURSO DE PINTURA "TODOS SOMOS 

DIFERENTES: O MEU AVÓ TAMÉN" 

BASES 2013 
A Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras 

Demencias de Lugo (AFALU), organiza o segundo concurso de pintura 

baixo o tema:"Todos somos diferentes: o meu avó tamén", 

grazas ó éxito alcanzado na primeira edición. 

 

Este evento está dirixido a nenas e nenos de 5 a 12 anos de idade, 

que participarán en dúas categorías: categoría “pequenos xenios” (de 

5 a 8 anos de idade ou que cumpran os 5 anos ao longo de 2013) e 

categoría “grandes talentos” (de  9 a 12 anos de idade). 

Co concurso búscase sensibilizar os nenos sobre a enfermidade de 

Alzheimer, para que eles poidan entender por que algúns avós se 

comportan de forma diferente e a gran importancia de axudarlles. 

 

Os gañadores do concurso poderán optar a diferentes premios (un 

primeiro, segundo e terceiro premio por cada categoría), os cales 

serán donados por diferentes empresas de Lugo. Os gañadores e os 

premios publicaranse a través da nosa páxina web (www.afalu.org) o 

día 16 de setembro de 2013.  

 

Todas as obras presentadas expoñeranse durante o acto de entrega 

de premios e tamén figurarán na galería virtual que aparece na 

páxina web de Afalu (www.afalu.org). 

Tódolos participantes recibirán un agasallo sorpresa. 

http://www.afalu.org/
http://www.afalu.org/
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1.Obxectivo Xeral do concurso 

 

Sensibilizar as nenas e nenos de 5 a 12 anos sobre a enfermidade 

de Alzheimer. 

 

2. Obxectivos Específicos do concurso 

 

. Incentivar nos nenos e nenas participantes, a reflexión acerca de 

como ven a enfermidade de Alzheimer nos seus avós, avoas e 

coñecidos. 

. Fomentar a participación das nenas e nenos, dándolles unha ventá 

de expresión ás súas creacións. 

. Abrir un espazo para a difusión e promoción pública de como ven os 

escolares a enfermidade de Alzheimer, a través das súas creacións 

artísticas. 

 

3. Participantes 

 

Poderán participar no concurso todas as nenas e nenos de idades 

comprendidas entre os 5 e os 12 anos de idade. Poderán tamén 

participar aqueles nenos e nenas que cumpran os 5 anos ao longo de 

2013. 

 

4. Información 

Só se avaliarán obras que cumpran cos requisitos sinalados nas 

presentes Bases do concurso, as cales estarán dispoñibles na páxina 

web da Asociación (www.afalu.org) 

 

 

http://www.afalu.org/
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5. Características dos traballos 

 

- Dimensións: os traballos poderán ter un tamaño máximo de 

50 x 65cms. 

- Técnicas a utilizar: 

Témpera 

Acrílico 

Lapis de Cor 

Acuarela 

Óleo 

- Soportes: 

Tea (lenzo) 

Papel 

Cartón 

- Identificación das obras e participantes: ao reverso dos 

traballos deberase pegar un sobre pechado coa seguinte información: 

Título do traballo 

Nome do participante 

Idade do participante 

Centro de estudos ao que pertence 

Curso académico 

Dirección de contacto 

Teléfono de contacto 

 

*Cada nena ou neno poderá presentar un só traballo 
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6. Onde entregar os traballos 

 

Só entrarán no concurso os traballos entregados (de luns a venres de 

9 a 13 horas e de 16 a 20 horas) ou enviados a través de correo 

postal á sede da Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e 

outras Demencias de Lugo, situada na Casa Clara Campoamor, sita 

na Avenida Infanta Elena, nº 11, local 8 de Lugo. 

 

7. Prazo de presentación dos traballos 

 

O concurso quedará aberto o día luns 22 de abril de 2013 mantendo 

a convocatoria ata o día venres 6 de setembro do mesmo ano. 

 

8. Avaliación dos traballos presentados 

 

Os traballos serán seleccionados por un xurado composto por: 3 

membros da Xunta Directiva de Afalu, 1 representante do Centro de 

Día de Alzheimer de Lugo e 3 técnicos de Afalu. 

 

9. Premios do concurso 

 

Cada concursante participará nunha das categorías convocadas en 

relación a súa idade; categoría “pequenos xenios” (alumnado de 5 a 8 

anos de idade ou que cumpra os 5 anos ao longo de 2013) e 

categoría “grandes talentos” (alumnado de  9 a 12 anos de idade). 

 

Os gañadores do concurso poderán optar a diferentes premios (un 

primeiro, segundo e terceiro premio por cada categoría), os cales 

serán donados por diferentes empresas de Lugo. Os gañadores e os 
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premios publicaranse a través da nosa páxina web 

(www.afalu.org) o día 16 de setembro de 2013.  

 

Todas as obras presentadas expoñeranse durante o acto de entrega 

de premios e tamén figurarán na galería virtual que aparece na 

páxina web de Afalu (www.afalu.org). 

 

Tódolos participantes recibirán un agasallo sorpresa. 

 

10. Entrega de premios 

 

A Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Lugo 

poñerase en contacto cos gañadores do concurso para proceder á 

entrega de premios que terá lugar no mes de setembro de 2013, 

dentro dos actos programados en conmemoración ao Día Mundial do 

Alzheimer. 

O lugar e a hora de entrega de premios será publicado a través da 

nosa páxina web (www.afalu.org) e nos carteis informativos que se 

realizarán para informar dos actos do Día Mundial do Alzheimer. 

 

*Todos os escolares que participen no concurso "Todos somos diferentes: o 

meu avó tamén" aceptarán as condicións desta  convocatoria, así como as 

resolucións do xurado, que xulgarán en instancia única e sen recurso de 

reconsideración nin apelación. As obras presentadas quedarán no poder da 

Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer e outras demencias de 

Lugo. 

O só feito de participar neste concurso autoriza a publicación, exhibición e 

reproducción gráfica ou dixital das obras seleccionadas, a publicación do 

nome, idade e fotografía do autor/a e do centro educativo ao que pertence. 

Tamén se poderá facer público a través da prensa, páxina web ou televisión 

o acto da entrega de premios.  

http://www.afalu.org/
http://www.afalu.org/
http://www.afalu.org/

